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Emenda 15
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-kompitu li tinbena u tkun sostnuta 
kultura ta' drittijiet tal-bniedem u li d-
demokrazija ssir taħdem għaċ-ċittadini, 
għalkemm ferm urġenti u diffiċli 
f'demokraziji li qed jitfaċċaw issa, 
essenzjalment hija sfida kontinwa, li l-
ewwel u qabel kollox tappartjeni lill-poplu 
tal-pajjiż ikkonċernat imma mingħajr ma 
jitnaqqsu l-obbligi tal-komunità 
internazzjonali. Jeħtieġ ukoll firxa ta’ 
istituzzjonijiet, partikolarment parlamenti 
nazzjonali demokratiċi li għandhom 
jiżguraw il-parteċipazzjoni, ir-
rappreżentazzjoni, il-kapaċità ta' rispons u 
r-responsabbiltà.

(9) Il-kompitu li tinbena u tkun sostnuta 
kultura ta' drittijiet tal-bniedem u 
governanza finanzjarja, soċjali, 
amministrattiva u fiskali tajba, u li d-
demokrazija ssir taħdem għaċ-ċittadini, 
għalkemm ferm urġenti u diffiċli 
f'demokraziji li qed jitfaċċaw issa, 
essenzjalment hija sfida kontinwa, li l-
ewwel u qabel kollox tappartjeni lill-poplu 
tal-pajjiż ikkonċernat imma mingħajr ma 
jitnaqqsu l-obbligi tal-komunità 
internazzjonali. Jeħtieġ ukoll firxa ta’ 
istituzzjonijiet, partikolarment parlamenti 
nazzjonali demokratiċi li għandhom 
jiżguraw il-parteċipazzjoni, ir-
rappreżentazzjoni, il-kapaċità ta' rispons u 
r-responsabbiltà.

Or. fr

Emenda 16
Michael Cashman

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-għajnuna tal-Unjoni skont dan ir-
Regolament hija mfassla biex 
tikkomplementa d-diversi għodod l-oħra 
għall-implimentazzjoni tal-politiki tal-
Unjoni dwar id-demokrazija u d-drittijiet 
tal-bniedem, li jvarjaw minn djalogu 
politiku u inizjattivi diplomatiċi għal 
diversi strumenti ta’ kooperazzjoni 
finanzjarja u teknika, li jinkludu kemm 

(11) L-għajnuna tal-Unjoni skont dan ir-
Regolament hija mfassla biex 
tikkomplementa d-diversi għodod l-oħra 
għall-implimentazzjoni tal-politiki tal-
Unjoni dwar id-demokrazija u d-drittijiet 
tal-bniedem, li jvarjaw minn djalogu 
politiku u inizjattivi diplomatiċi għal 
diversi strumenti ta’ kooperazzjoni 
finanzjarja u teknika, li jinkludu kemm 
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programmi ġeografiċi kif ukoll dawk 
tematiċi. Se tikkomplementa wkoll l-
azzjonijiet aktar relatati mal-kriżi taħt l-
Istrument għall-Istabbiltà.

programmi ġeografiċi kif ukoll dawk 
tematiċi. Se tkun komplimentari wkoll 
iżda separata mill-azzjonijiet aktar relatati 
mal-kriżi taħt l-Istrument għall-Istabbiltà u 
l-Fond Ewropew għad-Demokrazija futur. 

Or. en

Emenda 17
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Barra minn hekk, filwaqt li l-
istandards tad-demokrazija u tad-drittijiet 
tal-bniedem għandhom ikunu dejjem iktar 
integrati fl-istrumenti ta’ finanzjament 
għall-għajnuna esterna kollha, l-għajnuna 
tal-Unjoni skont dan ir-Regolament se 
jkollha rwol ieħor komplementari speċifiku 
minħabba n-natura globali tagħha u l-
indipendenza tal-azzjoni tagħha mill-
kunsens tal-awtoritajiet statali u oħrajn 
pubbliċi tal-pajjiżi terzi. Dan jippermetti l-
kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili dwar 
kwistjonijiet sensittivi ta’ drittijiet tal-
bniedem u demokrazija, billi jipprovdi l-
flessibilità biex ikun hemm reazzjoni għaċ-
ċirkostanzi li qed jinbidlu. Dan għandu 
jipprovdi wkoll kapaċità tal-Unjoni li 
tartikula u tappoġġja għanijiet u miżuri 
speċifiċi fuq il-livell internazzjonali li la 
huma marbuta b’mod ġeografiku u lanqas 
relatati ma’ xi kriżi u li jistgħu jeħtieġu 
metodu transnazzjonali jew jinvolvu 
operazzjonijiet kemm fi ħdan l-Unjoni kif 
ukoll f’firxa ta’ pajjiżi terzi. Barra minn 
hekk, se jipprovdi l-qafas meħtieġ għal 
operazzjonijiet, bħal appoġġ għal 
missjonijiet ta’ osservazzjoni indipendenti 
tal-elezzjonijiet mill-UE, li jeħtieġu 
koerenza politika, sistema ta’ ġestjoni 

(13) Barra minn hekk, filwaqt li l-
istandards tad-demokrazija u tad-drittijiet 
tal-bniedem għandhom ikunu dejjem iktar 
integrati fl-istrumenti ta’ finanzjament 
għall-għajnuna esterna kollha, l-għajnuna
tal-Unjoni skont dan ir-Regolament se 
jkollha rwol ieħor komplementari speċifiku 
minħabba n-natura globali tagħha u l-
indipendenza tal-azzjoni tagħha mill-
kunsens tal-awtoritajiet statali u oħrajn 
pubbliċi tal-pajjiżi terzi. Dan jippermetti l-
kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili dwar 
kwistjonijiet sensittivi possibbli ta’ 
drittijiet tal-bniedem u demokrazija, li 
japplikaw prinċipji ta' governanza, 
finanzjarji, soċjali, amministrattivi u 
fiskali tajba, u b'hekk jipprovdi l-
flessibilità biex ikun hemm reazzjoni għaċ-
ċirkostanzi li qed jinbidlu. Dan għandu 
jipprovdi wkoll kapaċità tal-Unjoni li 
tartikula u tappoġġja għanijiet u miżuri 
speċifiċi fuq il-livell internazzjonali li la 
huma marbuta b’mod ġeografiku u lanqas 
relatati ma’ xi kriżi u li jistgħu jeħtieġu 
metodu transnazzjonali jew jinvolvu 
operazzjonijiet kemm fi ħdan l-Unjoni kif 
ukoll f’firxa ta’ pajjiżi terzi. Barra minn 
hekk, se jipprovdi l-qafas meħtieġ għal 
operazzjonijiet, bħal appoġġ għal 
missjonijiet ta’ osservazzjoni indipendenti 
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unifikata u standards operattivi komuni. tal-elezzjonijiet mill-UE, li jeħtieġu 
koerenza politika, sistema ta’ ġestjoni 
unifikata u standards operattivi komuni.

Or. fr

Emenda 18
Eleni Theocharous

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jissaħħu r-rispett għal u l-ħarsien tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet 
fundamentali, kif ipproklamati fid-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem u fi strumenti internazzjonali u 
reġjonali oħrajn, u t-tisħiħ tal-protezzjoni, 
il-promozzjoni u l-monitoraġġ tagħhom, l-
aktar permezz ta' appoġġ għall-
organizzazzjonijiet relevanti tas-soċjetà 
ċivili, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u 
vittmi tar-ripressjoni u l-abbuż;

(a) jissaħħu r-rispett għal u l-ħarsien tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet 
fundamentali, kif ipproklamati fid-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem u fi strumenti internazzjonali u 
reġjonali oħrajn, u t-tisħiħ tal-protezzjoni, 
il-promozzjoni u l-monitoraġġ tagħhom, l-
aktar permezz ta' appoġġ għall-
organizzazzjonijiet relevanti tas-soċjetà 
ċivili, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u 
vittmi tar-ripressjoni u l-abbuż, bil-għan li 
jitjiebu u jlaħħqu ma’ standards 
demokratiċi ta’ għejxien u jikkonsolidaw 
d-dinjità tal-bniedem u d-
demokratizzazzjoni;

Or. en

Emenda 19
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ u l-konsolidazzjoni tar-riformi 
demokratiċi f'pajjiżi terzi, billi tissaħħaħ 
id-demokrazija rappreżentattiva u 
parteċipatorja, jiissaħħaħ iċ-ċiklu 

(b) l-appoġġ u l-konsolidazzjoni tar-riformi 
demokratiċi f'pajjiżi terzi, billi tissaħħaħ 
id-demokrazija rappreżentattiva u 
parteċipatorja, u l-applikazzjoni ta’ 
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demokratiku ġenerali, u titjieb l-
affidabbiltà tal-proċess elettorali, b'mod 
partikolari permezz ta' missjonijiet ta' 
osservazzjoni tal-elezzjonijeit.

prinċipji ta' governanza finanzjarji, 
soċjali, amministrattivi u fiskali tajba , u 
b’hekk jissaħħaħ iċ-ċiklu demokratiku 
ġenerali, u titjieb l-affidabbiltà tal-proċess 
elettorali, b'mod partikolari permezz ta' 
missjonijiet ta' osservazzjoni tal-
elezzjonijeit.

Or. fr

Emenda 20
Michael Cashman

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ u l-konsolidazzjoni tar-riformi 
demokratiċi f'pajjiżi terzi, billi tissaħħaħ 
id-demokrazija rappreżentattiva u 
parteċipatorja, jiissaħħaħ iċ-ċiklu 
demokratiku ġenerali, u titjieb l-
affidabbiltà tal-proċess elettorali, b'mod 
partikolari permezz ta' missjonijiet ta' 
osservazzjoni tal-elezzjonijeit.

(b) l-appoġġ u l-konsolidazzjoni tar-riformi 
demokratiċi u l-governanza f'pajjiżi terzi, 
billi tissaħħaħ id-demokrazija 
rappreżentattiva u parteċipatorja, b’mod 
partikolari permezz tar-rwol ewlieni li 
għandhom il-parlamenti nazzjonali, l-
awtoritajiet lokali u s-soċjetà ċivili, b'mod 
partikolari permezz tar-rwol ewlieni tal-
parlamenti nazzjonali u tas-soċjetà ċivili, 
jissaħħaħ iċ-ċiklu demokratiku ġenerali, u 
titjieb l-affidabbiltà tal-proċess elettorali, 
b'mod partikolari permezz ta' missjonijiet 
ta' osservazzjoni elettorali u attivitajiet ta' 
osservazzjoni elettorali tas-soċjetà ċivili 
lokali.

Or. en

Emenda 21
Eleni Theocharous

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-promozzjoni tal-libertà ta' 
assoċjazzjoni u ta' assemblea, taċ-ċaqliq 
mhux imxekkel tal-persuni, tal-libertà ta' 
opinjoni u ta' espressjoni, inklużi l-
espressjoni artistika u kulturali, ta' stampa 
ħielsa u ta' midja pluralistika indipendenti, 
kemm dik tradizzjonali kif ukoll dik 
ibbażata fuq it-teknoloġija tal-
informazzjoni, liberta fuq l-internet u 
miżuri biex jiġu miġġielda l-ostakli 
amministrattivi għall-eżerċitar ta' dawn il-
libertajiet, inkluża l-ġlieda kontra ċ-
ċensura;

(i) il-promozzjoni u d-dħul fil-liġi tal-
libertà ta' assoċjazzjoni u ta' assemblea, 
taċ-ċaqliq mhux imxekkel tal-persuni, tal-
libertà ta' opinjoni u ta' espressjoni, inklużi 
l-espressjoni artistika u kulturali, ta' stampa 
ħielsa u ta' midja pluralistika indipendenti, 
kemm dik tradizzjonali kif ukoll dik 
ibbażata fuq it-teknoloġija tal-
informazzjoni, liberta fuq l-internet u 
miżuri biex jiġu miġġielda l-ostakli 
amministrattivi għall-eżerċitar ta' dawn il-
libertajiet, inkluża l-ġlieda kontra ċ-
ċensura;

Or. en

Emenda 22
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) l-appoġġ ta’ riformi biex jinkisbu l-
obbligi ta’ rendikont u ta’ sorveljanza 
demokratiċi effettivi u trasparenti, inkluża 
s-sorveljanza tas-settur tas-sigurtà u tal-
ġustizzja, u fl-inkoraġġiment tal-miżuri 
kontra l-korruzzjoni;

(iv) l-appoġġ ta’ riformi biex jinkisbu l-
obbligi ta’ rendikont u ta’ sorveljanza 
demokratiċi effettivi u trasparenti, inkluża 
s-sorveljanza tas-settur tas-sigurtà u tal-
ġustizzja, u fl-inkoraġġiment tal-miżuri 
kontra l-korruzzjoni, b’mod partikolari l-
governanza finanzjarja u fiskali tajba;

Or. fr

Emenda 23
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – punt v



PE489.498v01-00 8/12 AM\902015MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) il-promozzjoni ta' pluraliżmu politiku u 
ta' rappreżentanza politika demokratika u t-
tħeġġiġ tal-parteċipazzjoni politika miċ-
ċittadini, b'mod partikulari mill-gruppi 
marġinalizzati, fil-proċessi ta' riforma 
demokratika fil-livelli lokali, reġjonali u 
nazzjonali;

(v) il-promozzjoni ta' pluraliżmu politiku u 
ta' rappreżentanza politika demokratika u t-
tħeġġiġ tal-parteċipazzjoni politika miċ-
ċittadini, b'mod partikulari min-nisa u 
mill-gruppi marġinalizzati, fil-proċessi ta' 
riforma demokratika fil-livelli lokali, 
reġjonali u nazzjonali;

Or. fr

Emenda 24
Leonidas Donskis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-ġlieda kontra r-razziżmu u l-
ksenofobija, u d-diskriminazzjoni 
minħabba kwalunkwe raġuni, inklużi s-
sess, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew 
soċjali, il-karatterisitiċi ġenetiċi, il-lingwa, 
ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni 
politika jew kwalunkwe opinjoni oħra, is-
sħubija f’minoranza nazzjonali, il-
proprjetà, it-twelid, id-diżabilità, l-età jew 
l-orjentazzjoni sesswali;

(iii) il-ġlieda kontra r-razziżmu u l-
ksenofobija, u d-diskriminazzjoni 
minħabba kwalunkwe raġuni, inklużi s-
sess, ir-razza, il-kulur, il-kasti, l-oriġini 
etnika jew soċjali, il-karatterisitiċi ġenetiċi, 
il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-
opinjoni politika jew kwalunkwe opinjoni 
oħra, is-sħubija f’minoranza nazzjonali, il-
proprjetà, it-twelid, id-diżabilità, l-età jew 
l-orjentazzjoni sesswali;

Or. en

Emenda 25
Leonidas Donskis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) id-drittijiet tal-popli indiġeni u d-
drittijiet tal-persuni li jagħmlu parti minn 

(v) id-drittijiet tal-popli indiġeni, id-
drittijiet ta’ persuni milquta minn 
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minoranzi u gruppi etniċi; diskriminazzjoni abbażi tal-kasti u d-
drittijiet tal-persuni li jagħmlu parti minn 
minoranzi u gruppi etniċi;

Or. en

Emenda 26
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt b - punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) id-drittijiet tan-nisa kif proklamati fil-
Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni tal-
Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni kontra 
n-Nisa u l-Protokolli mhux obbligatorji 
tagħha, inklużi l-miżuri biex jiġu miġġielda 
l-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili, iż-
żwiġijiet sfurzati, id-delitti tal-unur u 
kwalunkwe forma oħra ta' vjolenza kontra 
n-nisa;

(vi) id-drittijiet tan-nisa kif proklamati fil-
Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni tal-
Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni kontra 
n-Nisa u l-Protokolli mhux obbligatorji 
tagħha, b’mod partikolari l-aċċess għall-
edukazzjoni u l-kura tas-saħħa kif ukoll 
id-dritt ta’ deċiżjonijiet ħielsa u 
indipendenti dwar ġisimhom, inklużi l-
miżuri biex jiġu miġġielda l-mutilazzjoni 
tal-ġenitali femminili, iż-żwiġijiet sfurzati, 
id-delitti tal-unur u kwalunkwe forma oħra 
ta' vjolenza kontra n-nisa;

Or. fr

Emenda 27
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) ikun ipprovdut taħriġ legali u marbut 
mat-taxxa għall-partijiet interessati lokali 
bil-għan li jkunu stabbiliti mekkaniżmi ta’ 
governanza tajba li jevitaw il-korruzzjoni.

Or. fr
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Emenda 28
Eleni Theocharous

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 – punt d – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) bini tal-fiduċja fi u tisħiħ tal-affidabilità 
u t-trasparenza tal-proċessi elettorali 
demokratiċi, filwaqt li jsir kontribut għall-
effiċjenza u l-konsistenza taċ-ċiklu 
elettorali kollu, partikolarment,

(d) bini tal-fiduċja u l-protezzjoni tal-
kandidati u d-drittijiet tal-bniedem u 
politiċi kollha relevanti u t-tisħiħ tal-
affidabilità u t-trasparenza tal-proċessi 
elettorali demokratiċi, filwaqt li jsir 
kontribut għall-effiċjenza u l-konsistenza 
taċ-ċiklu elettorali kollu, partikolarment,

Or. en

Emenda 29
Filip Kaczmarek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) permezz tal-użu tal-Missjonijiet ta’ 
Osservazzjoni Elettorali tal-Unjoni;

(i) permezz tal-użu tal-Missjonijiet ta’ 
Osservazzjoni Elettorali tal-Unjoni, billi l-
allokazzjonijiet għal dawn il-missjonijiet 
għandhom tal-anqas ikunu tal-istess livell 
tal-allokazzjonijiet ekwivalenti għal 
attivitajiet oħra li jappoġġjaw iċ-ċiklu 
demokratiku u jirrappreżentaw mhux 
aktar minn 25 % tal-baġit totali tal-
istrument finanzjarju stabbilit minn dan 
ir-Regolament;

Or. en

Emenda 30
Nirj Deva
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – punt iv a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) bl-appoġġ għall-isforzi tal-pajjiż 
sieħeb li għandu x'jaqsam mal-bini u l-
iżvilupp tal-qafas u l-kapaċità 
istituzzjonali meħtieġa sabiex tinżamm id-
demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem 
wara li jkunu saru elezzjonijiet 
demokratiċi;

Or. en

Emenda 31
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, tad-drittijiet tat-
tfal, tad-drittijiet tal-popli indiġeni, tad-
drittijiet ta' persuni b'diżabilità, u tal-
prinċipji tal-għoti tas-setgħa, tal-
parteċipazzjoni, tan-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni ta' gruppi vulnerabbli u ta' 
responsabilità għandhom jitqiesu meta jkun 
rilevanti mill-miżuri kollha ta’ għajnuna 
msemmija f’dan ir-Regolament.

2. Il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, tad-drittijiet tat-
tfal, tad-drittijiet tal-popli indiġeni, tad-
drittijiet ta' persuni b'diżabilità, tad-
drittijiet ta’ persuni LGBT u tal-prinċipji 
tal-għoti tas-setgħa, tal-parteċipazzjoni, 
tan-nuqqas ta' diskriminazzjoni ta' gruppi 
vulnerabbli u ta' responsabilità għandhom 
jitqiesu meta jkun rilevanti mill-miżuri 
kollha ta’ għajnuna msemmija f’dan ir-
Regolament.
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, tad-drittijiet tat-
tfal, tad-drittijiet tal-popli indiġeni, tad-
drittijiet ta' persuni b'diżabilità, u tal-
prinċipji tal-għoti tas-setgħa, tal-
parteċipazzjoni, tan-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni ta' gruppi vulnerabbli u ta' 
responsabilità għandhom jitqiesu meta jkun 
rilevanti mill-miżuri kollha ta’ għajnuna 
msemmija f’dan ir-Regolament.

2. Il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, tad-drittijiet tat-
tfal, tad-drittijiet tal-popli indiġeni, tad-
drittijiet ta' persuni b'diżabilità, tad-
drittijiet ta’ minoranzi u tal-prinċipji tal-
għoti tas-setgħa, tal-parteċipazzjoni, tan-
nuqqas ta' diskriminazzjoni ta' gruppi 
vulnerabbli u ta' responsabilità għandhom 
jitqiesu meta jkun rilevanti mill-miżuri 
kollha ta’ għajnuna msemmija f’dan ir-
Regolament.
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